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Záverečný účet obce Čaka za rok 2015 
 

 

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia je  spracované  v Záverečnom účte 

obce Čaka za rok 2015, ktorý obsahuje: 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2015 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 

4. Záväzky a pohľadávky  

5. Vyčíslenie výsledku hospodárenia za rok 2015 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 

 štátnemu rozpočtu 

 zriadeným právnickým osobám 

 ostatným právnickým a fyzickým osobám 

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 

8. Prehľad  o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015 

9. Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia rok 2015 a opatrenia pre rok 2016 

10. Návrh uznesenia 
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1 Rozpočet obce za rok 2015 

 

 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce na rok 2015 bol jej rozpočet. 

V roku 2015 obec zostavila rozpočet podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v členení na bežný 

rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený 

ako vyrovnaný, kde v príjmovej aj výdavkovej časti boli schválené príjmy  aj výdavky v sume 

535 320 Eur. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. 

Finančný rozpočet obce na roky 2015 – 2017, záväzný na rok 2015  bol schválený obecným 

zastupiteľstvom na jeho riadnom zasadnutí konanom dňa 25.3.2015  uznesením č. 3, bod  B 2. 

Rozpočet bol upravovaný podľa úpravy finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho 

rozpočtu. V rozpočte boli vykonané úpravy v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce 

a v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia. Príjmová aj výdavková časť rozpočtu bola 

upravovaná vo finančnom  rozpočte. Obec neaplikovala schválený rozpočet do programov, 

nakoľko poslanci OcZ v uznesení č. 22 bod B 4 zo dňa 17.12.2013 schválili iba zostavovanie 

finančného rozpočtu bez jeho zapracovania do Programov a podprogramov.  Rozpočtovými 

opatreniami počas roka bol upravovaný rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti jednalo sa 

zväčša o transfery zo ŠR. V zmysle internej smernice boli vykonané úpravy v rozpočte 

presunom prostriedkov v  jednotlivých položkách v rámci rozpočtu.    

 

1 Rozpočet obce v €                                        Schválený                        Upravený 

Príjmy celkom                                               535 320                        632 589 

Výdavky celkom                                      535 320 576 218                 

           

Z toho  

Bežné príjmy                                                    440 559                          483 265 

Bežné výdavky                                                 422 165                          458 767 

Kapitálové príjmy                                                         64 761                          109 324                 

Kapitálové výdavky                                                      68 115                            72 411 

Príjmové finančné operácie                                          30 000                            40 000                     

Výdavkové finančné operácie                                      45 040                            45 040          
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2 Rozbor plnenia príjmov rozpočtu v € 

2.1 Rozbor plnenia príjmov v € 

Rozpočet schválený 535 320 

Rozpočet  upravený                  632 589 

Skutočnosť rozpočtovaná k 31. 12. 2015 624 214 

% plnenia                                                        98,68  

Nerozpočtované príjmy - obec 2 738 

Nerozpočtované príjmy – ZŠ s MŠ 12 237 

Spolu  639 189 

               

2.1.1  bežné príjmy – celkom v € 

Rozpočet schválený     440 559 

Rozpočet upravený                                                    483 265      

Skutočnosť k 31. 12. 2015                                         478 661              

% plnenia                                                                   99,05           

 

2.1.1 bežné príjmy – daňové v € 

Rozpočet schválený 232 966 

Rozpočet upravený 235 916 

Skutočnosť k 31.12.2015 235 880 

% plnenia 99,98 

 

                                                                        Upravený rozpočet        Skutočnosť            % 

Výnos dane z príjmov                                    197 654             197 655 100,00 

Daň z nehnuteľností                               29 022               29 015       99,98     

Daň za psa                                                   850                     835    98,24 

Daň za nevýherné hracie prístroje                                   150                    144      96,00 

Daň za KO a DSO               8 240                   8 231   99,89 

 

Úpravou rozpočtu k 31.12.2015 vznikli iba malé odchyľky v plnení jednotlivých daňových 

položiek. Rozpočet bol upravený pri výnose dane poukázanej z FS a to o sumu 3 980 €, 

a výraznejšia zmena v úprave rozpočtu bola v príjme za komunálne odpady a DSO kde bola 

navýšená položka v upravovanom rozpočte o sumu 1 550 €, nakoľko nákup žetónov na odpad 
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bol vyšší ako sa pôvodne rozpočtovalo pre jednotlivé domácností. Zvýšením vyššie 

uvedených položiek došlo k plneniu daňových príjmov na 99,98 %. 

 

2.1.2 Bežné príjmy nedaňové € 

Rozpočet schválený     21 030  

Rozpočet upravený                        25 807 

Skutočnosť k 31. 12. 2015                                        25 680  

% plnenia                                          99,51  

 

                                                                                 Rozpočet U             Skutočnosť        % 

Príjem z prenájmu pozemkov                                 4 000   3 968  99,20 

Príjem z prenaj. budov a ostatných zariadení           3 970   4 130  104,04 

Príjem z prenaj. budov a ostatných zariadení 2 880 2 712 94,16 

Príjem z prenaj. strojov, prístroj. a zariadení              100    36   36,00 

Ostatné poplatky                                                       5 200   5 214  100,29 

Za predaj tovarov a služieb   1 050 1 062 101,11   

Za MŠ a ŠKD     1 249   1 225  98,47 

Za stravné     4 350   4 344    99,86 

Úroky z vkladov finančného hospodárenia   30                        12            40,00 

Vratka (vrátené DPH z proj.MR) 2 978 2 978 100,00 

Nedaňové príjmy spolu 25 807                  25 681           99,51 

 

Do upraveného rozpočtu nedaňových príjmov bola doplnená vratka DPH z projektu 

Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v sume 2978 € a o čiastku 1850 € bola 

navýšená položka z prenájmu budov, priestorov a objektov podľa skutočného plnenia.  Pri 

nedaňových príjmoch bolo plnenie skutočnosti voči upravenému rozpočtu 99,51 %. 

     

2.1.3 Prijaté transfery v € 

Obec prijala nasledovné bežné transfery: 

                                                                                U Rozpočet         Skutočnosť    

Dotácie na základné vzdelanie                                201 457                   199 239    

Dotácia na predškolskú výchovu                                 1 356            1 356 

Dotácie na matričnú činnosť 1 835 1 865 

Dotácie na register obyvateľov           251             251 
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Dotácia na COO 133 133 

Dotácia na PV ŠS na úseku stavebného konania    709      0 

Dotácia na PV ŠS na úseku PK a CD                          33               0 

Dotácia na PV ŠS na úseku ŽP                           71 0 

Transfer na dávky v hmotnej núdzi   4 000        2 541 

Osobitný príjemca RP                                                  1 400      1 827   

Transfer na školské pom. detí v HMN  800 647 

Dotácia na protipovodňovú aktivitu § 50j         5 863    5 665 

Dotácia  Podpora zamestnávania UoZ § 54 2 940 2 939 

Dotácia Referendum 2015  640 494 

Dotácia na MOS a DS 54  144 

Spolu transfery a dotácie na bežné výdavky        221 542 217 101 

    

Celkom bežné dotácie  217 101 

 

Spolu bežné príjmy                                                 483 265                    478 662    99,05 

 

Kapitálové príjmy RS RU   Skutočnosť        % pln                                                                            

Príjmy z predaja pozemkov  1 555 1 555 100,00 

Príjem z pred.maj.  1 000 1 000 100,00 

Príjem z nadácie ALIANZ  1500 1 500 100,00 

Dotácia na oplotenie cintorína 20 955 20 955        20 955        100,00 

Dotácia na rekonštr. Domu smútku 26 534 26 534  26 534 100,00 

Dotácia POD 2015  4008 4 008 100,00 

Dotácia na Multifunkčné ihrisko  50 000 50 000 100,00 

Nákup cisterny 13 500 0 0 

Vratka DPH 3 772 3 772 0 

 

 Spolu  kapitálové príjmy                           64 761 109 324  105 552       96,55 

 

Finančné operácie RS RU    Skutočnosť       % pln 

Zapoj.do rozp.prostr. z min.r.2014                                   10 000        10 000       100,00   

Bankové úvery krátkodobé                                    30 000      30 000        30 000       100,00 

Finančné operácie príjmy spolu                            30 000       40 000        40 000       100,00  
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Rozpočtované príjmy 535 320      632 589      624 214  

Nerozpočtované príjmy - obec 0 0          2 738             

Spolu príjmy - obec          535 320 632 589      626 952        99,11     

 

Nerozpočtované príjmy – škola 0 0 12 237 

 

Spolu príjmy  535 320 632 589    639 189     101,04 

 

3 Rozbor plnenia výdavkov rozpočtu v € 

Rozpočet na rok 2015 schválený                         535 320  

Rozpočet na rok 2015 upravený                        606 442 

Skutočnosť k 31. 12. 2015                                    563 482  

% plnenia 92,92 

 

3.1.1 Bežné výdavky 

Rozpočet na rok 2015 schválený 422 165 

Rozpočet na rok 2015 upravený 458 767 

Skutočnosť k 31.12.2015                                        441 086 

% plnenia 96,15 

 

Bežné výdavky v € SR UR      Skutočnosť    %  pln. 

Obec 93 466 83 376      80 824          96,94 

Finančná a rozpočtová oblasť  1 000 1 000            956           95,63 

Iné všeobecné služby -Matrika a RO, COO,voľby 2 406 3 423         3 301           96,44  

Transakcie verejného dlhu úroky z úverov 2 500 1 900         1 804           94,96 

Nakladanie s odpadmi 8 000 9 120         9 107           99,86 

Rozvoj bývania  200            200             21            10,50 

Rozvoj obcí 36 406 45 925       41 720         90,84 

Verejné osvetlenie 9 500 9 000 8 839 98,21            

Rekreačné a športové služby 1 500         1 650        1 726          104,61 

Kultúrne služby 10 000 12 700       12 387         97,54 

Predškolská výchova 2 000 1 900 1 862 98,01 
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Základné vzdelanie 0 151 216 143,05 

ŠKD. 500 300 217 72,33 

Vedľajšie služby v školstve  600 2 100 1 930 91,90 

Školské stravovanie 1 500 700 582 83,00 

Staroba – príspevok na stravovanie 500 750 610 81,33 

Rodina a deti                                                        6 200        6 200  6 001 96,80 

Výdavky obce 176 278 180 395 172 103 95,40 

Materská škola 34 100 35 456 33 695 95,03 

Školský klub detí 10 850 10 850 9 947 91,67 

Vedľajšie služby v školstve 8 700         8 700 8 792 101,06 

Školské stravovanie 22 030 22 030 19 797 89,96 

Základné vzdelanie 170 207 201 336 196 752 97,23 

Výdavky školy 245 887 278 372 268 983 96,63 

Bežné výdavky spolu                 422 165     458 767 441 086 96,15 

 

3.1.2 Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2015 schválený 68 115  

Rozpočet na rok 2015 upravený 72 411 

Skutočnosť k 31. 12. 2015 77 355 

% plnenia 106,83 

 

Kapitálové výdavky v €                                              RS           RU           Skutoč.           %      

Rekonštr. a moderniz. DS 26 800     26 800        26 534         99,01 

Rekonštr. oplotenia cintorína                                    21 170 21 170        20 955         98,98        

Nákup fekál. cisterny                                                 15 000      13 500        14 142       104,76 

Rekonštr.obec.objektov                                                5 145       5 433          9 498       174,82 

Merač rýchlosti  1 500          1 930       128,67 

Zábradlie chodník  4 008          4 296       107,19     

Kapitálové výdavky spolu                      68 115 72 411        77 355       106,83       

     

3.1.3 Finančné operácie 

Rozpočet na rok 2015 schválený     45 040 

Rozpočet na rok 2015 upravený      45 040 

Skutočnosť k 31.12.2015                 45 040 
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% plnenia                                         100,00 

 

Finančné operácie v €                                                RS             RU              Skutoč.         % 

Transakcie verejného dlhu – splátky istiny úveru 45 040 45 040           45 040  100,00 

Finančné operácie spolu                                 45 040       45 040          45 040       100,00 

 

Celkom výdavky rozpočtu 535 320      576 218        563 481       97,79 

    

Nerozpočtované výdavky – obec                 1 530 

Nerozpočtované výdavky – škola                              32 420 

 

Celkom výdavky           597 431 

 

 

4. Záväzky a pohľadávky k 31. 12. 2015 

 

 K 31. 12. 2015 obec neevidovala na účte 321 Záväzky voči dodávateľom, tieto boli 

preúčtované na účet 381 – Náklady budúcich období , nakoľko faktúry boli uhradené v roku 

2015 náklady týkajúce sa roku 2016 v sume 2 503,61 €. Na účte 383 – Výdavky budúcich 

období boli zaúčtované v sume 1 911,67 €. Tieto záväzky tvorili vyúčtovacie faktúry za dod. 

el. energie, telekom. poplatky, vývoz smetí za december, služby týkajúce sa obdobia roku 

2015, ktoré boli vyfakturované v roku 2016. Na účte 325 boli k 31. 12. 2015 účtované cudzie 

prostriedky – záväzky za obec na tvorbu SF za 12/2015, záväzky na mzdy a odvody z miezd 

za 12/2015 pre originálne kompetencie a zostatok z vkladov na elektrifikáciu viničných 

domčekov v celkovej sume zostatok na účte 325 11 je v sume 5677,26 €.    

Prostriedky určené na mzdy a odvody zamestnancov za mesiac december 2015 

zaúčtované na účtoch 331,333,336,341 boli vyplatené v januári 2016  v riadnom výplatnom 

termíne. Na účte 472 sú evidované záväzky sociálneho fondu v sume 925,00 €. Účet 461 – 

bankové úvery dlhodobé k 31. 12. 2015 sú vo výške 47890,61 €. Úvery poskytnuté Prima  

bankou Slovensko z roku 2006 a 2010,  z ktorých prvý  má obec splatiť do roku 2026 a úver 

čerpaný na 5 % spolufinancovanie na realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 

s MŠ  v sume 18006 €, ktorý je splatný 04.04.2016. Celkový dlh voči Prima banke SK 

k 31.12.2015 je 44710,61 €. Obec čerpala v roku 2011 ďalší investičný úver v objeme 27000 
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€  poskytnutý VÚB na 5 % spoluúčasť pri financovaní projektu Regenerácia centrálnej zóny 

Čaka, tento úver je splatný poslednou splátkou vykonanou dňa 20.4.2016 a jeho zostatok 

k 31. 12. 2015 je 3180 €. Celková výška úverového zaťaženia obce k 31. 12. 2015 je v sume 

47890,61 €. V roku 2015 bola vytvorená rezerva v čiastke 2000 €  na audity účtovných 

závierok obce a overenie súladu Výročnej správy obce za rok 2015 s účtovnou závierkou 

obce. Obec má nevyčerpanú poskytnutú dotáciu zo ŠR na výstavbu Multifunkčného ihriska 

v sume 50000 €, ktoré budú čerpané až v roku 2016 z dôvodu obštrukcií vo verejnom 

obstarávaní a tiež aj v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré bránili 

plynulému chodu prác na výstavbe.  Celkové záväzky obce k 31. 12. 2015  sú tak vo výške 

113443,46 €. 

 Pohľadávky k 31. 12. 2015, ktoré obec vykazuje za neuhradené dane a poplatky na 

účtoch 319 – Daňové pohľadávky ich výška predstavuje sumu 3640,07 € sú to neuhradené 

dane z nehnuteľností a daň za psa, a nedaňové pohľadávky účtované na účte 318 v sume 

4010,52 €, obsahom tohto účtu sú neuhradené poplatky za TKO a cintorínske poplatky,  

nájomné 2015 za prenajatú pôdu čiastka 1530,54 € a nájomné za prenájom obecných bytov 

v čiastke 178,08 €.  Na účte 378 – Iné pohľadávky sú evidované preplatky na elektrickej 

energii z obecných objektov s.č. 7, 39, 112, 127, 128, 148 a 325 spolu v sume 554,16 €.  

Celková výška pohľadávok obce je v sume 8204,75 €. Daňové a nedaňové pohľadávky za 

predošlé roky sú riešené cez daňové exekučné konanie a tak tomu bude aj pri pohľadávkach 

za rok 2015 a staršie. Niektoré poplatky má obec zatiaľ nevymožiteľné, nakoľko ich dlžníkovi 

nemá z čoho vymáhať, pretože tento je v hmotnej núdzi a na dávku v HMN sa nemôže dať 

exekučný titul. Vymáhanie nedoplatkov je zdĺhavý časovo náročný proces, ktorý zbytočne 

zaťažuje zamestnancov samosprávy. 

Na účte 385 – Príjmy budúcich období je evidovaná pohľadávka za nájomné 

a spotrebovanú elektrickú energiu z prenajatej garáže, kde aj napriek viacerým výzvam  

nájomca svoje záväzky neuhradil celková výška pohľadávky je 1287,25 €.  Nájomcovi bola 

daná výpoveď z nájmu a ponúknutá dohoda na splátkový kalendár, ponuku splátkového 

kalendára doposiaľ nevyužil. Bol oboznámený, že vo vymáhaní dlžnej čiastky bude obec 

pokračovať v zmysle platnej právnej legislatívy. 
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5. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 

5.1 Skutočné plnenie rozpočtu v € 

 PRÍJMY                   VÝDAVKY               

Bežný rozpočet 478 661,29   441 086,14 

Kapitálový rozpočet                                           105 553,01                    77 355,49                               

Finančné operácie 40 000,00   45 040,00 

Spolu: 624 214,30 563 481,63 

 

Výsledok hospodárenia:  60 732,67 – 50 000 = 10 732,67 € 

 

5.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia v €  

 

                                                        PRÍJMY                     VÝDAVKY 

Bežný rozpočet 478 661,29 441 086,14   

Kapitálový rozpočet 105 553,01  77 355,49  

Spolu: 584 214,30 518 441,63 

  

Výpočet výsledku hospodárenia: 584214,30 – 518441,63 = 65772,67 – 50000 (KD na 

použitie .v roku 2016 – Multifunkčné ihrisko) = 15 772,67 € 

Výsledok hospodárenia: 15 772,67 €  

 

5.3 Hospodársky výsledok z akruálneho účtovníctva iba obec v € 

 

Náklady 319 961,00  

Výnosy 342 436,42 

Rozdiel: 22 475,42 

Výsledok hospodárenia: 22 475,42 €  

5.4 Hospodársky výsledok z akruálneho účtovníctva konsolidovaného VZaS v €  

Náklady                                                              619 769,04    

Výnosy                               635 242,91 

__________________________________________________________________________ 

Rozdiel:                                                               15 473,87 

Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok z akruálneho účtovníctva:   15 473,87  € 
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6. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a zriadeným 

právnickým osobám 

 

 

A Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

a. bežné transfery poskytnuté obci kapitolou MV SR na zabezpečenie preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku matričnej činnosti a registra obyvateľov prijaté v sumách 1864,69 

€ a 251,46 € a transfer na COO v sume 133,20 € boli použité  v celej výške na výkon 

vyššie uvedených činností, 

b. bežný transfer na zabezpečenie preneseného výkonu na úseku ochrany životného 

prostredia bol obci v roku 2015 poskytnutý v sume 71,34 € priamo na  Spoločný obecný 

úrad Želiezovce, ktorý pre obec Čaka zabezpečuje výkony spadajúce pre úsek ochrany 

životného prostredia, 

c. bežný transfer na zabezpečenie preneseného výkonu na úseku stavebného poriadku bol 

obci v roku 2015 poskytnutý v sume 708,66 € priamo na  Spoločný obecný úrad 

Želiezovce, ktorý pre obec Čaka zabezpečuje výkony spadajúce pre úsek stavebného 

poriadku, 

d. bežný transfer na zabezpečenie preneseného výkonu na vykonávanie pôsobnosti 

špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie bol obci 

v roku 2015 poskytnutý v sume 32,92 € priamo na  Spoločný obecný úrad Želiezovce, 

ktorý pre obec Čaka zabezpečuje výkony spadajúce do pôsobnosti špeciálneho 

stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, 

e. transfery na dávky stravné v hmotnej núdzi prijaté z ÚPSV a R poskytnuté obci 

v celkovej výške 2830,524 €, boli zúčtované a nepoužité prostriedky boli vrátené na účet 

Štátnej pokladnice v sume 289,36 €, 

f. transfer na školské pomôcky pre deti v HMN prijatý  v sume 664,00 €, nepoužitá časť 

v čiastke 16,60 € vrátená na účet Štátnej pokladnice. 

g. transfer na aktivačnú činnosť poskytnutý aj použitý v sume 143,64 € 

h. transfer na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti -  § 50j poskytnutý 

a použitý v sume 5664,96 € za rok 2015 a doplatok za rok 2014 v sume 863,68 € 

i. transfer § 54 – Šanca na zamestnanie poskytnutý a použitý v sume 2939,06 €  

j. transfer na práce súvisiace so zabezpečením a konaním Referenda prijaté prostriedky 

v sume 640,00 €,  preplatok vo výške 141,28 €   v termíne zúčtovaný so Štátnou 

pokladnicou 



13 

 

k. transfer od nadácie ALIANZ prijatý a použitý v sume 1500,00 € na merač rýchlosti 

l. dotácia z POD 2015 prijatá  a zúčtovaná v termíne v sume 4008,24 € na dokončenie 

zábradlia chodníka   

m. prijatá kapitálová dotácia z projektu LEADER prostriedky EÚ a VÚC poskytnuté v sume 

26534,23 € použité v zmysle účelu na Rekonštrukciu a modernizáciu DS, očakávame 

preplatenie DPH v sume 5306,84 € 

n. prijatá kapitálová dotácia z projektu LEADER prostriedky EÚ a VÚC poskytnuté v sume 

20955,34 € použité v zmysle účelu na Rekonštrukciu oplotenia miestneho cintorína, 

očakávame preplatenie DPH v sume 4191,07 € 

o. prijatá kapitálová dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v sume 40 000,00 € a  

tiež kapitálová dotácia z MF SR v sume 10 000,00 € obe na výstavbu Multifunkčného 

ihriska v obci. Obe dotácie boli prijaté v roku 2015 ale ich použitie v celkovej výške 

50000 € nastalo až v roku 2016, kedy budú obe dotácie zúčtované každému 

poskytovateľovi osobitne.   

 

B. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám 

 

     Základná škola s Materskou školou 

Bežné transfery na zabezpečenie vzdelávania detí v predškolskom veku a tiež bežný transfer 

pre Základnú školu s Materskou školou boli v plnej výške 201160 € preúčtované na účet 

školy, táto prostriedky použila na bežné výdavky, ktorými sa zabezpečovala predškolská 

výchova a vzdelávací proces v základnej škole, nespotrebované finančné prostriedky v sume 

565,00 € na dopravné boli vrátené na obec v januári  2016, ktorá ich vrátila poskytovateľovi 

ŠR na účet Štátnej pokladnice.  

   

C. Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám 

 

 Obec v roku 2015 neposkytla finančnú podporu žiadnym PO ani FO. Záujmové 

združenie – Folklórny súbor Čakanka má vykonať zúčtovanie účelovej dotácie v sume 800,- 

€, ktorá mu bola poskytnutá v roku 2014 a na základe žiadosti ZZ FS Čakanka túto zúčtuje 

obci  až po úplnom dočerpaní účelovej dotácie na daný projekt.  
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7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 v € 

 

/iba obec bez RO/ 

 

A K T Í V A 

Názov ZS k  1.  1. 2015 KZ k 31. 12. 2015 

Neobežný majetok spolu 1861610,96 1846552,79 

Z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1689719,95 1674661,78 

Dlhodobý finančný majetok 171891,01 171891,01 

Obežný majetok spolu 73835,62 122317,72 

Z toho:   

Zásoby   

Pohľadávky 10219,49 8204,75 

Finančný majetok 63616,13 114112,97 

Poskytnuté návratné finanč. výpomoci dlhodobé    

Poskytnuté návratné finanč. výpomoci krátkodobé   

Časové rozlíšenie 2843,92 3790,86 

SPOLU 1938290,50 1972661,37 

 

 

 P A S Í V A 

Názov ZS k 1.  1.  2015 KZ k 31. 12. 2015 

Vlastné zdroje krytia majetku 783081,71 805557,13 

Záväzky 74589,60 113443,46 

Z toho:   

Dlhodobé záväzky 421,79 925,00 

Krátkodobé záväzky a rezervy 9052,28 14627,85 

Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci 62930,61 47890,61 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS.  2184,92 50000,00 

Časové rozlíšenie 1080619,19 1053660,78 

SPOLU 1938290,50 1972661,37 

 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015 

Obec k 31. 12. 2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                 47890,61 € 

- voči dodávateľom                             0 € 

- ostatné záväzky voči zamestnancom a poisť.           6950,59 € 

- ostatné záväzky (účet 325 11)         5677,26 € 
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Záväzky voči bankám predstavujú tri dlhodobé úvery, z ktorých dva sú v Prima banke 

a jeden vo VÚB. Dlhodobé úvery obec  spláca v zmysle dohodnutých platných zmlúv.   

Záväzky voči zamestnancom obsahom týchto záväzkov sú mzdy zamestnancov 

a zákonné odvody za zamestnancov a zamestnávateľa za mesiac december 2015. Záväzky 

obce vyplývajúce z tohto titulu boli uhradené v mesiaci január 2016 v riadnom výplatnom 

termíne obce. 

 

9.  Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia rok 2015 a opatrenia pre   

rok 2016  

 

Snahou obce v rozpočtovom roku je nakladať s majetkom obce a viesť účtovníctvo 

v zmysle zákona 431/2004 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a predpisov, zákona 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení ako aj Zásad 

o obehu účtovných dokladov a vedení účtovníctva v podmienkach obce Čaka 

a v neposlednom rade dodržiavať  Zásady rozpočtového hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce.  Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2015 z hľadiska plnenia rozpočtu 

možno hodnotiť pozitívne. V príjmovej časti bežného rozpočtu roku 2015 bol horší výsledok 

v plnení položky daň z nehnuteľností a taktiež sa zvýšili nedoplatky poplatkov TKO, kde 

niektorí občania aj napriek výzvam si svoje povinnosti voči obci neplnili. Obec bude 

pokračovať pri výbere nedoplatkov výberom cez exekučné daňové konanie. 

 Príjmy bežného rozpočtu obce v roku 2015 boli splnené na 99,05 %. Príjmy 

kapitálového rozpočtu v roku 2015 boli splnené na 96,50 %, nakoľko v roku 2015 obec 

nedostala požadované rozpočtované prostriedky na nákup fekálnej cisterny zo ŠR SR a túto 

potom zakúpila z vlastných zdrojov. Finančné operácie príjmové boli splnené na 100 %.  

Celkové plnenie príjmov rozpočtu bolo splnené na 99,11 %. 

 Plnenie bežného rozpočtu 2015 na strane výdavkov obce pri väčšine položiek bolo 

financované z vlastných zdrojov. Výdavky bežného rozpočtu obce boli čerpané na 96,15 %.             

Výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2015 boli čerpané na úrovni 106,83 % vyššie 

z dôvodu úhrady 20 % DPH za faktúry pri rekonštrukcii a modernizácii Domu smútku 

a Oplotenie cintorína. Finančné operácie výdavkové boli splnené na 100,00 %.  Celkom 

výdavky rozpočtu v roku 2015 boli splnené na 97,79 %.  

             Z uvedeného rozboru rozpočtového hospodárenia vyplýva, že obec v roku 2015 

skončila svoje rozpočtové hospodárenie s prebytkom 15772,67 €, kde VH vyčíslený v bode 

5.2 v sume 15772,67 € bol upravený – znížený o čiastku 50000,00 € nevyčerpaná kapitálová 
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dotácia  z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške 40000,00 € a nevyčerpaná 

kapitálová dotácia z MF SR vo výške 10000,00 €, obe na použitie v plnej výške na úhradu 

kapitálových nákladov na výstavbu Multifunkčného ihriska Čaka v roku 2016. Na konci roku 

2015 boli vedené na účte 357 riadok Súvahy 137.     

 

10.  Návrh na prijatie uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje Záverečný účet obce Čaka a celoročné 

hospodárenie  bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje použitie prebytku hospodárenia roku 2015 

nasledovne:                                        15772,67 Eur – VH   z toho: 

10 % tvorba rezervný fond:    1577,30 Eur 

Rozdiel:                                 14195,37 Eur použitie v rozpočte obce v roku 2016. 

           

  

 

 

 

 

                 Ľudovít      V i g l a š 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        


